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Karlsgatan 2 är en plats för dig som är intresserad av konst och  
kultur arv. Här hittar du ett hus med två museer: Västerås konstmuseum 
och Västmanlands läns museum. Tillsammans har vi närmare 200 000 
besökare om året och vi har alltid fri entré!

Museihuset är roligt och lärorikt både för dig som är stor och för dig som 
är lite mindre. Kom och upplev våra utställningar, följ med på en visning, 
delta i våra populära barnaktiviteter eller lär dig något nytt från någon 
av våra många intressanta föreläsningar.

I huset hittar du även vårt Faktarum med arkiv och bibliotek som
innehåller en massa spännande historia som du kan fördjupa dig i.
På entrétorget kan du besöka Karlsgatan Butik eller ta en fika eller lunch i 
Karlsgatan Kafé.

För att hålla dig uppdaterad med allt roligt som händer hos oss så gör du 
det enklast genom att besöka www.karlsgatan2.se eller museernas egna 
hemsidor. På Karlsgatan 2 finns något för alla så välkommen in på ett 
besök!

Karlsgatan 2 – en  
mötesplats för alla

Besökare i utställningen När då var nu - modärna tider Foto: Lasse Fredriksson 
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Följ med på en visning
Vill du veta mer om oss och våra utställningar eller är du intresserad av 
att höra om husets historia? 

Vi har ett varierat utbud av visningar, korta introduktioner av våra 
utställningar, visning av offentlig konst i staden, syntolkade visningar, 
stadsvandringar och mycket mer. 

Aktuella visningar hittar du på www.karlsgatan2.se eller
museernas egna hemsidor.

För bokning och mer information kontakta Informationen på 
tfn 021-39 32 22 eller e-post karlsgatan2@regionvastmanland.se

Foto: Västerås konstmuseum 
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Boka ditt event hos oss!
Hyr lokaler med fantastisk atmosfär mitt i stan! Här hittar du moderna
lokaler med hög tillgänglighet i en industrihistorisk miljö. Vi har 6 olika 
lokaler som passar för mindre eller större möten, föreläsningar, seminarier, 
evenemang och mingel till bra priser. 

Vill du även ha något extra till ditt event kan vi erbjuda att skräddarsy 
kreativa aktiviteter och workshops samt visningar av museets utställningar 
i samband med detta. Mat och förtäring kan du enkelt beställa genom 
Karlsgatan Kafé i samband med din bokning.

För bokning, priser och mer information kontakta Informationen på 
tfn 021-39 32 22, e-post karlsgatan2@regionvastmanland.se eller 
besök www.karlsgatan2.se.

Luciafika på Karlsgatan 2 Foto: Karlsgatan 2 
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Tillsvidare

Tillsvidare

Tillsvidare

Tillsvidare

När då var nu – forntidens folk och fä
När kom de första människorna till Västmanland? Hur 
fick de tag på mat under stenåldern och hur gick det 
egentligen till när vikingarna spelade hnefatafl? Kom och 
upplev Västmanlands forntid i en interaktiv och lekfull 
utställning. Länsmuseet

När då var nu – medeltidens makt  
och människor
Nu förändrades tiderna – järnålder övergick till medeltid. 
Folk i Västmanland blev kristna och det byggdes kyrkor 
överallt. Ny teknik för att göra järn utvecklades i Norberg 
och järnet skeppades ut i världen från tre nya städer – 
Västerås, Köping och Arboga. Följ med in i den myllrande 
medeltiden! Länsmuseet

När då var nu – den nya tidens ordning och 
reda 1500-1700-tal
Den nya tiden var här! Nu gjordes många resor där 
européerna upptäckte världen. Kunskapen om världen 
blev större och kartorna mer detaljerade. Kyrkan 
reformerades - vi blev protestanter i Sverige. Det var en 
orolig tid med många krig men det var även en tid där 
kungar försökte skapa ordning och reda. I Västmanland 
anlades många järnbruk och människor med ny kunskap 
lockades till länet. Välkommen och upplev den nya tidens 
ordning och reda! Länsmuseet

När då var nu – modärna tider 1800-1900-tal
En tid då stora förändringar skedde i Sverige och i 
Västmanland. Vi fick demokrati, jämställdhet och rättigheter 
för fler. Bra bostäder, skolor och sjukhus för alla blev ett 
motto. I Västmanland blomstrade industrierna. Järnet blev 
till stål och moderna produkter. Elektriciteten förändrade 
människors liv. Tåg, bilar och flygplan, telefoner, TV, 
radio och datorer var nya uppfinningar som gjorde att 
världen krympte. Folk gick på bio, till Folkets park och 
åkte på semester. Välkommen in i det nya och moderna 
Västmanland! Länsmuseet

Utställningar

Luciafika på Karlsgatan 2 Foto: Karlsgatan 2 
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UTSTÄLLNINGAR

Abstrakt – Reflexioner från samlingen
I utställningen utforskar vi det abstrakta – som begrepp, 
som metod och som företeelse. Genom ett lekfullt 
grepp vågar vi blanda friskt. Oväntade möten och 
kombinationer bidrar till ett annat sätt att upptäcka 
museisamlingen. Likt kalejdoskopet har vi ruskat om 
bland det nonfigurativa och abstrakta och nya mönster 
och möten formas. I Abstrakt - Reflexioner från samlingen 
visas måleri, skulptur, objekt och grafik ur Västerås 
konstmuseums samling som kan kategoriseras under det 
icke-föreställande eller nonfigurativa. Konstmuseet

Pierre Forssell – Formgivare och silversmed
Pierre Forssell var verksam som formgivare vid Skultuna 
Messingsbruk, 1955-1986. I utställningen visas några 
av Forssells karaktäristiska kastruller, vaser, lampetter 
och ljusstakar. Efter hand upptäckte han mässingen 
och med sin modernistiska design bidrog han till att ge 
mässingen och bruket en ny status, framförallt under 
1960- och 70-talen. Utställningen visar ett brett urval av 
Pierre Forssells hela produktion.  Konstmuseet

IC-98 Abendland (Hours, Years, Aeons)
Videoverket Abendland (Hours, Years, Aeons) är en 
poetisk betraktelse över Antropocen, människans 
tidsålder. Det skymningsland vi möter i bilderna, 
ligger i en avlägsen framtid där människan inte längre 
existerar. Men spåren efter hennes påverkan på 
omgivningen finns kvar. Verket förmedlar tankar om 
ekologiska katastrofer i allmänhet och i synnerhet, om 
förvaringsplatser för använt radioaktivt kärnbränsle. 
Abendland (Hours, Years, Aeons), ingår sedan 2016 
i Västerås konstmuseums samling och är en animerad 
film av IC-98, Patrik Söderlund och Visa Suonpää. 
Konstmuseet

Vinnare och förlorare i svensk natur
Mäktiga havsörnsvingar har blivit en vanlig syn på 
himlen. Men luften fylls inte längre av lärksång. Allt fler 
gäss sprider sin spillning på stränderna. Allt färre starar 

Tillsvidare

25.11 2017
- 4.2 2018

2.12 2017 
– 4.2 2018

9.12 2017  
- 11.3 2018
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UTSTÄLLNINGAR

17.2 2018 
– 13.5 2018

7.4 2018 
– 6.5 2018

21.4 2018 
– 19.8 2018

kilar omkring i gräsen. Vargen är tillbaka i våra skogar. 
Förutom älg kan man idag jaga vildsvin och dovhjort 
som ökat explosionsartat. Vår djurvärld förändras hela 
tiden. Några vinner, andra förlorar. Följ med in i denna 
vackra fotoutställning som tar upp ett ämne som berör 
oss alla. En fotoutställning producerad av föreningen 
Naturfotograferna och Naturhistoriska riksmuseet. 
Länsmuseet

Eva Koch – Den drøm om fred 
Den danska konstnären Eva Koch är en av Nordens 
mest framträdande videokonstnärer. En återkommande 
tematik i flera av hennes verk är den anonyma 
människans minnen och upplevelser, sedda ur ett 
perspektiv som är gemensamt för många av oss. 
Utställningens centrala verk - Den drøm om fred - får oss 
att fundera över vad den drömmen innebär och vad det 
blivit av den. I utställningen visas även videoverken On 
a line och Evergreen. Utställningen genomförs med stöd 
av Slotts- och Kulturstyrelsen, Kulturministeriet, Danmark. 
Konstmuseet

Här skapades teaterhistoria 
En minnesutställning kring det banbrytande Spelet 
om Norbergsstrejken 1891-92 som hade premiär vid 
Klackbergs Storgruva 1977. Utställningen är gjord i 
ett samarbete mellan Teater Västmanland, Norbergs 
kommun, ABF, ATR, Bergslagens Folkhögskola och 
Västmanlands läns museum. Länsmuseet
 

Folkhemmets rum 
Folkhemmet blev ett begrepp i Sverige vid årtiondena 
kring 1900-talets mitt. Alla skulle ha det bra materiellt och 
rätt till en god bostad. Den goda bostaden hade modernt 
kök och badrum, varmvatten, vardagsrum, sovrum, 
garderober, gemensam tvättstuga och sopnedkast. I 
den här fotoutställningen från Nordiska museet visas 
135 bilder av välkända svenska fotografer som Gösta 
Glase, Karl Heinz Hernried, Kerstin Bernhard, KW 
Gullers och Karl Erik Granath. I fokus för utställningens 
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UTSTÄLLNINGAR

bilder står boendeidealen under folkhemsperioden 1930-
1960-tal. Fotografierna visar bilder på vardagsrum, kök, 
badrum och sovrum från tiden. Nya tankar och idéer 
kring rummens funktion och användning för den moderna 
människan presenteras i bilderna. Välkomna in för en 
stunds tankeväckande nostalgi. Länsmuseet

For Fashion’s Sake 
For Fashioń s Sake tittar på gränserna och gränslösheten 
mellan mode och konst. Utställningen består av alster från 
tretton unga nordiska designers, däribland Irene Kostas, 
Justus K och Minna Palmqvist. I arbetet med formgivningen 
är frågor som globalisering, ekologisk och social hållbarhet 
samt människokroppens förutsättningar, närvarande. 
Utställningen är producerad av EMMA – Esbo moderna 
konstmuseum och med stöd från Kulturfonden för Sverige 
och Finland. Konstmuseet

KLÄDD
Vardagsklädd, festklädd, påklädd, utklädd, avklädd eller 
förklädd? Utställningen KLÄDD visar porträtt och skulptur 
ur museets samling där kläderna spelar roll. Konstmuseet

2.6 2018 
– 26.8 2018

9.6 2018 
– 26.8 2018

Illustration: Tilde Bay Kristoffersen 
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I vårt varierade programutbud finns något för alla. Du hittar bland annat 
föredrag, workshops och visningar hos oss. Nedan ser du ett utdrag av 
det vi har att erbjuda. Hela programmet med aktuella tider och datum 
hittar du på www.karlsgatan2.se. 
Fri entré om inget annat anges!

BARN OCH UNGA

Barnlördagar på Karlsgatan 2 
20.1- 5.5 kl 13-15 (Ej 31.3 och 14.4) Välkomna till vår öppna 
skapande verksamhet för barn. Vi testar olika tekniker och skapar 
tillsammans i Konstlabbet eller Pedagogen. 

Varje barnlördag i Konstlabbet inleds med en rolig visning i 
utställningarna. Låt dig inspireras av konsten i museet! I samarbete 
med Västerås Konstförening och studieförbundet SENSUS. 
Datum: 20.1, 17.2, 3.3, 17.3, 7.4 och 21.4 kl 12.30

Barnens Konstfredag
16.2-18.5 kl 10 - 11.30 (Ej 30.3, 13.4 och 11.5) Kom och 
skapa fritt kring ett tema tillsammans med ditt barn i Konstlabbet. 
Gemensam start kl 10 med samling. För barn upp till 6 år tillsammans 
med vuxen. Ingen förhandsanmälan. Obs! Begränsat antal platser. 
Entréavgift 40 kr/barn. 

Babyrave
Konstlabbet förvandlas till en upplevelse av ljud, ljus och rörelse. Följ 
med på en dansant timme – dansa och sprattla loss på Babayrave! 
För de minsta på lyssnar- och dansvänlig ljudnivå. 0-7 år. Danssugna 
vuxna är enbart välkomna i sällskap av ledsagande barn.
Datum: 24.2, 22.3, 26.4 och 24.5 kl 12-13

Sportlov
27.2 – 1.3 kl 13-15 Konstlabbet Öppet! Se separat program.

Påsklov
3.4 – 5.4  kl 13-15 Konstlabbet Öppet! Se separat program.

Program
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PROGRAM

VISNINGAR OCH VANDRINGAR

Visning
Fördjupa dig i utställningarna på Västerås konstmuseum. Varje visning 
är cirka 50 min.
17.3 kl 14 Abstrakt – Reflexioner från samlingen 
21.4 kl 14 Eva Koch – Den drøm om fred
16.6 kl 14 For Fashion’s Sake & KLÄDD

Stadens konst – visning av offentlig konst i Västerås
Välkommen på en visning av den offentliga konsten i Västerås. Varje 
visning tar cirka 60 minuter.
18.4 kl 18 Modernism i konst och arkitektur del 1. Samling vid entrén, 
Karlsgatan 2.
2.5 kl 18 2000-tal. Samling vid entrén, Karlsgatan 2.
9.5 kl 18 Konst på Råby. Samling vid Råby Centrum.
13.6 kl 18 Modernism i konst och arkitektur del 2. Samling vid entrén, 
Karlsgatan 2.

Konstjoggen
Följ med på konstjogg i Västerås! Det är en kombination av joggingtur 
och guidad visning av den offentliga konsten i stan. Under ledning 
av Jenny Hellberg, intendent och Mikael Reuter, konstpedagog vid 
Västerås konstmuseum. Samling vid entrén, Karlsgatan 2. Ca 45 min. 
Datum: 24.4 kl 11.00, 25.4 kl 16.30, 8.5 kl 11.00, 22.5 kl 11.00 
och 30.5 kl 17.15

Konst på Hjul
Nytt för i år! Följ med på en annorlunda guidad tur i stan – med cykel! 
Med cykel kan vi ta del av konsten som finns utanför city. Kom med 
och upptäck hela stadens konst. Under ledning av Jenny Hellberg, 
intendent och Mikael Reuter, konstpedagog vid Västerås konstmuseum. 
Samling vid entrén, Karlsgatan 2. Konst på Hjul tar cirka 75 minuter.  
Datum: 16.5 kl 16.15,13.6 kl 11.15 och 22.8 kl 16.15
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Visningar av Länsmuseets föremålssamling på Westmannaarvet
Är du nyfiken på vad som finns i Länsmuseets föremålssamling? 
Följ med på en intresseväckande visning av Westmannaarvets olika 
delar. Visningen tar ca 1 timme. Kostnadsfritt, men obligatorisk 
föranmälan senast 3 dagar före visningen på tfn 021-39 32 34 eller 
e-post susanne.casse@regionvastmanland.se. OBS! Westmannaarvet 
ligger i Hallstahammar. 
Datum: 6.2 kl 10.30,15.3 kl 13.30,18.4 kl 16 och 23.5 kl 10.30

SYNTOLKADE VISNINGAR

Det krävs inte perfekt syn för att kunna ta del av våra utställningar och 
det är viktigt att alla får chans att ta del av dem. Under våra syntolkade 
visningar ges detaljerade och målande beskrivningar av utställningarna 
för att skapa förståelse. Visningarna tar cirka 60 min.

Eva Koch – Den drøm om fred
11.4 kl 18 Specialvisning av utställningen Eva Koch - Den drøm om fred. 
Anmälan senast 11.4 på tfn 021-39 24 85. Entréavgift 40 kr/person.

Folkhemmets rum
23.5 kl 18 Specialvisning av utställningen Folkhemmets rum. Anmälan 
senast senast 23.5 på tfn 021-39 32 69. Entréavgift 40 kr/person.

For Fashion’s Sake
13.6 kl 18 Specialvisning av utställningen For Fashion’s Sake. Anmälan 
senast 13.6 på tfn 021-39 24 85. Entréavgift 40 kr/person.

Konst - och kulturhistorisk promenad
29.8 kl 18 Specialvandring. Anmälan senast senast 28.8 på 
tfn 021-39 32 69. Entréavgift 40 kr/person.

MÖTEN MED MINNEN

Mycket tyder på att man kan motverka och lindra demens med olika 
former av kulturell stimulans. Därför har vi specialvisningar för personer 
med någon form av demenssjukdom tillsammans med närstående person 
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eller följeslagare. En visning med liten grupp, i lugnt tempo aktiverar 
vi minnet. Vi samtalar om det mesta, men mycket runt några utvalda 
föremål. Kaffe ingår efter visningen för den som önskar. Hela besöket 
tar ca 1,5 timme inkl kaffe. 
Entreávgift 40 kr/person, ledsagare kostnadsfritt. 
Anmälan senast 4 dagar innan visning på tfn 021-39 32 69.
29.1 kl 13 Västmanlands läns museum
12.3 kl 13 Västerås konstmuseum
7.5 kl 13 Västerås konstmuseum

FÖRELÄSNINGAR

samtal:konst
Samtal med konsten i fokus.

31.1 kl 18 IC-98 Abendland (Hours, Years, Aeons)
I samband med att Konstmuseet visar videoverket Abendland (Hour, 
Years, Aeons) av IC-98 ges ett artist talk med konstnärerna, Patrik 
Söderlund och Visa Suonpää. De samtalar om sitt konstnärskap och 
berättar om projektet Abendland med Emelie Wallgren, kulturutvecklare 
film, Region Västmanland. Programmet presenteras i samarbete med 
Region Västmanland och Finskt förvaltningsområde, Västerås stad. 

21.3 kl 18 Eva Koch
Eva Koch berättar om sitt konstnärskap och om utställningen Den 
drøm om fred. Samtalet avslutas med en personlig visning av 
utställningen. 

23.5 kl 18 Eva Zettervall
Eva Zettervall berättar fritt om sitt konstnärskap. Konstmuseet har ett 
flertal verk av Zettervall i samlingen varav en stor målning och grafik. 
2017 kompletterades samlingen med ytterligare en målning, i vilken 
Zettervall gestaltat Sara Danius. Programmet presenteras i samarbete 
med Västerås Konstförening och studieförbundet SENSUS. 

Tempel och kulthus i det forna Skandinavien - myter och 
arkeologiska fakta
14.3 kl 18 Anders Kaliff, professor i arkeologi vid Uppsala 
universitet, berättar om sin bok ”Tempel och kulthus i det forna 
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Skandinavien”. Programmet presenteras i samarbete med Badelunda 
hembygdsförening och Svenska kyrkan.

Idrott  kultur
25.4 kl 18 Föredrag med Karin Wahlén, kulturcoach i Östersunds 
Fotbollsklubb, klubben som bland annat dansat Svansjön, arbetat med 
konst och skrivit en bok. Nyligen blev även Östersunds Fotbollsklubb, 
som första elitidrottsklubb någonsin, hbtq-certifierade. Karin Wahlén 
kommer att berätta varför en fotbollsklubb jobbar långsiktigt med kultur 
och varför de tror att de kommer att vinna fler matcher genom att bli 
hbtq-certifierade. I samarbete med SISU Idrottsutbildarna, Västmanlands 
Idrottsförbund.

FÖRELÄSNINGSERIER

Fruntimmersfika
4.2, 4.3 och 6.5 kl 14 Spännande berättelser om kvinnor ur länets 
historia följt av kaffe och kakbuffé. Föranmälan görs till Informationen 
på Karlsgatan 2, tfn 021-39 32 22. OBS! Begränsat antal platser. 
Entréavgift 80 kr. 

Konstfredag!
Föreläsningsserie under avslappnade former. Först ut i vår är 
konstgruppen GAIA som består av sju kvinnliga konstnärer i Västerås, 
Ingela Bauer, Annika Hedermo, Marie Hektor, Gunilla Ferm, Lotta 
Mattsson-Gudmundsson, Georgianna Kralli och Berit Mannberg. 
Konstfredag! fortsätter senare under våren med tre föreläsningar av 
Leif Jonsson, som berättar om rysk arkitektur och bebyggelsehistoria. 
I samarbete med Västerås Konstförening, studieförbundet SENSUS, 
Konstfrämjandet Västmanland och ABF.

2.2, 16.2 och 2.3 kl 13 GAIA – 7 konstnärer i Västerås berättar om 
sina respektive konstnärskap. 

6.4, 27.4 och 4.5 kl 13 Östligt perspektiv - Rysk arkitektur under 
1000 år. Leif Jonsson, fil dr konsthistoria, berättar om rysk arkitektur 
och bebyggelsehistoria. 
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Tisdag 12:00 - Skapat. Slöjdat
Tisdagar 6.3-27.3 kl 12 En lunchserie i fyra delar om konsthantverkets 
och slöjdens möjligheter i Västmanland. Vilka förutsättningar finns för 
konsthantverkare och slöjdare idag? Vilken inspiration finns att hämta i 
våra samlingar och hur ser framtiden ut för slöjden och konsthantverket? 
För dig som är intresserad av design, konsthantverk, slöjd och 
kulturhistoria. 

Boka din plats redan idag! Fri entré men begränsat antal platser. 
Förhandsboka på tfn 021-39 32 22 eller i Informationen på Karlsgatan 2 
för att säkra din plats. 

WORKSHOPS

KROKI - Lär dig teckna människokroppen 
28.1, 11.3 och 15.4 kl 13-15.15 Kom och prova kroki med Agneta 
Gelin. Ta med block i A3 och blyertspenna/kol/tusch. Anmäl dig på 
ABF:s hemsida. Entreávgift 100 kr. I samarbete med ABF.

KROKI - kurs 
7.2-11.4 kl 15.45-20 (ej 21.3 och 4.4)
Anmäl dig på ABF:s hemsida. I samarbete med ABF. 

VERNISSAGER

Eva Koch - Den drøm om fred
17.2 kl 14  Konstnären Eva Koch deltar i invigningen. 

Här skapades Teaterhistoria
7.4 kl 14  Invigningssamtal mellan regissörerna Arne Andersson och 
Niklas Hjulström, med Gunilla Kindstrand som moderator.

Folkhemmets rum
21.4 kl 13 Invigning av fotoutställningen som visar boendeidealen under 
folkhemsperioden 1930–1960-tal.

For Fashion’s Sake 
2.6 kl 14 Utställningen invigs av Reetta Kalajo, intendent EMMA – Esbo 
moderna konstmuseum, curator för utställningen. 
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KLÄDD
9.6 kl 14 Utställningen invigs av Karin Levander, museichef Västerås 
konstmuseum. 

MISSA INTE HELLER....

Karlsgatan blir en del av Naturfotodagen
10.2 kl 10-18.30 I samband med att magasinet Camera Natura bjuder 
in till Naturfotodagen på Aros Congress Center håller Karlsgatan 2 
specialöppet så att naturfotointresserade även kan titta på utställningen 
Vinnare och förlorare i svensk natur på Länsmuseet. 

Alla hjärtans dag
14.2 kl 10-20 Fira alla hjärtans dag på Karlsgatan. Temavisningar av 
utställningarna och filmkväll. Se separat program.

Öppet hus på Karlsgatan 2
24.2 kl 12-16 Välkommen till en dag där du får se vad som händer i ett 
museihus. Aktiviteter för både små och stora. Lär känna de olika delarna 
av våra verksamheter och titta in bakom kulisserna. Se separat program.

Internationella kvinnodagen
8.3 kl10-18 Temavisningar i utställningarna. Se separat program.

Veckorevyn - en happening med Carlforsskas estetiska 
program årskurs 2
13.4 kl 13-16 och 14.4 kl 12-16 Carlforsska gymnasiet intar återigen 
Karlsgatan 2 med musik, performance och konst i en härlig blandning! 
Kom och ta del av vad eleverna skapat i år!

Bokbytardag på Karlsgatan 2 
16.5 kl 10-20 Kom till Karlsgatan 2 och byt ut din utlästa bok och ta 
med en eller flera nya läsupplevelser hem. Genre, språk eller format 
spelar ingen roll. Mångfald är roligt och spännande även i böckernas 
värld.
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Vad kan jag hitta här som inte går att hitta någon annanstans? Det 
är antagligen en ganska vanlig frågeställning när många av oss går 
in i en museibutik. 

I Karlsgatan Butik tar vi den frågan på största allvar och har börjat 
utforska den samtida konsthantverks- och hemslöjdsscenen i länet. Det 
står ganska snabbt klart att Västmanland, i mångas ögon ett bortglömt 
landskap som passeras på väg till Dalarna eller Stockholm, är mer än 
Skultunas putsade mässing. Skultuna i all ära, men om vi höjer blicken 

Identitet, formgivning 
och minnen

Måttarmband, design av Cia Holmberg, Sala Foto: Karlsgatan 2
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och ser upp mot den granbeklädda horisonten anas glasblåsare, 
keramiker, textilare och smeder. Västmanland, från Norberg till 
Kvicksund, är fantastiskt och sjuder av kreativitet! Det handlar både 
om ett ungt avant garde och de som har hållit på lite längre på sin 
kammare. 

Nu bygger Karlsgatan Butik upp ett sortiment som visar på den 
bredd och kvalitet vårt län erbjuder. Det är en långsiktig satsning som 
handlar om att vara med i en identitetsbyggande process, men också 
att ta tillvara och visa vårt lokala kulturarv. Vi främjar den enskilda 
hantverkaren genom att ta in produkter till vårt sortiment, och agerar 
skyltfönster och informationsspridare. Satsningen är ett samarbete 
mellan Karlsgatan Butik, Västmanlands läns hemslöjdsförbund och 
konsthantverkare som bidrar med tips och kontakter. 

Samtidigt är Västerås och Västmanland en del av Sverige och 
världen. Karlsgatan Butik har som ambition att ta in produkter av 
svenska formgivare och designers som har lyckats såväl nationellt, 
som utanför landets gränser. Staden och länets invånare ska inte ha 
långt till god och nyskapande design. 

En spegling av utställningarna
Värden handlar inte bara om ekonomi, och vilka värden du tillskriver 
ett föremål skiljer sig säkerligen helt från någon annan. Värden kan 
handla om ditt subjektiva minne kring en upplevelse, vilket ett föremål 
kan bli en symbol för. 

Karlsgatan Butiks sortiment speglar de båda museernas utställningar 
och verksamheter och vill ta tillvara på din upplevelse, och även 
addera något som du kan ta med dig hem i form av fördjupning, 
kreativitet, lekfullhet och estetik. 

Du kan se det som utställningarnas förlängda arm där du kan handla 
en present till dig själv eller till någon annan. Det senare ger också 
möjligheten att föra vidare berättelsen kring vad du upplevt på 
Karlsgatan 2.



20  |  KARLSGATAN 2

Köp med dig ett minne från ditt besök hos oss eller en gåva till en 
god vän. I Karlsgatan Butik hittar du ett spännande sortiment med 
bland annat böcker, smycken, vykort och produkter kopplade till våra 
utställningar. 

Vi har även konsthantverk och hemslöjd från länet samt produkter från 
nationellt kända formgivare. Allt i olika prisklasser och för olika åldrar.

Karlsgatan Butik har samma öppettider som museihuset.

Kontakt
Tfn 021-39 32 22 
E-post karlsgatan2@regionvastmanland.se

        @karlsgatanbutik

Karlsgatan Butik
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Behöver du vila benen och ta en fika eller en bit mat efter ditt besök
hos oss? Då hittar du vårt familjevänliga kafé på entrétorget. En rofylld 
mötesplats utan stress och jäkt där du kan stanna upp för en lunch, fika 
eller ett mellanmål.

Vi erbjuder en säsongsanpassad meny med svenska, ekologiska och 
närodlade produkter.

Karlsgatan Kafé har samma öppettider som museihuset.

Kontakt
Tfn 070 850 47 09
E-post info@healthofnordic.se

Karlsgatan Kafé
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Until further 
notice

Until further 
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Until further 
notice

Until further 
notice

Karlsgatan 2 is a meeting point for art and cultural heritage. One 
building houses two museums: Västerås Art Museum and Västmanlands 
County museum. The museums offer a wide range of exhibitions and 
events, guided tours and lectures, as well as research facilities, all in 
historical surroundings.

A café and museum shop are located on the ground floor. The building 
dates from the beginning of the 20th century and was originally ASEA’s 
first factory based on scientific manufacturing principles. 

Contact
Address: Karlsgatan 2, SE-722 14 Västerås, Sweden
E-mail: karlsgatan2@regionvastmanland.se
Phone, Information desk: +46 (0)21 39 32 22

Opening hours
Monday closed, Tuesday, Thursday, Friday 10am–5pm, 
Wednesday 10am–8pm, Saturday – Sunday 12–4pm

Archive and library
Tuesday  – Friday 10am–4pm

Opening hours may vary during holidays.  
Please check www.karlsgatan2.se for details.

Admission
Free admission, except for certain arrangements.

Guided tours
The museums provide guided tours in English. To book a tour,  
please call +46 (0) 21 39 32 22.

Parking
There are parking garages close to the museums: Punkt car park at 
Stora Gatan, Skrapan car park at Timmermansgatan and Östermalm 
car park at Stora Gatan/Södra Ringvägen. There are also car parks at 
ASEA-torget and at the Central Station. There are two parking spaces 
for disabled in front of the main entrance.

Two museums in one 
building
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When then was now – people and animals in 
prehistoric times
When did the first people settle in Västmanland? How 
did they feed themselves during the Stone Age. And 
what were the rules for the board game known as 
hnefatafl? Come and experience Västmanland’s ancient 
past in an active and playful exhibition.

When then was now – people and power in 
the Middle Ages
The times were changing – the Iron Age grew into the 
Middle Ages. The people of Västmanland became 
Christians and churches were built wherever people 
settled. New technology for working with iron 
developed in Norberg and iron was shipped to distant 
parts from the three new towns of Västerås, Köping and 
Arboga. 

When then was now – order and 
organization in the 16th and 17th centuries
A new period of history arrived. European explorers 
discovered the wider world in numerous journeys 
overseas. They learnt more about the world and made 
increasingly detailed maps. The Church was reformed 
and Sweden became a Protestant country. Numerous 
ironworks were established in Västmanland and people 
with new skills were attracted to the area. 

When then was now – life in the 19th and 
20th centuries
A period of great change in Sweden and in Västmanland. 
We achieved democracy, gender equality and rights 
for all citizens. Quality housing, good schools and 
hospitals for all became a mantra. Industry thrived in 
Västmanland. Iron was refined to become steel and 
modern products. Trains, cars, aeroplanes, telephones,

Until further 
notice

Until further 
notice

Until further 
notice

Until further 
notice

Exhibitions  



24  |  KARLSGATAN 2

ENGLISH

Until further 
notice

25.11 2017 
- 4.2 2018 

2.12 2018  
- 4.2 2018

9.12 2017  
- 11.3 2018

17.2 2018 
– 13.5 2018

TV, radio and computers were new inventions that brought 
the world closer together. People went to the cinema, enjoyed 
entertainments in the local park and went on holidays. 

Abstract – Reflections from the Collection
In the exhibition Abstract – Reflections from the Collection 
we explore the abstract – as a concept, a method and as 
a phenomenon. In a playful approach we turn things on 
their head, which generates unexpected encounters and 
combinations that open up for new ways of discovering 
the museum collection. Much like a kaleidoscope we have 
stirred up the non-figurative and the abstract, which has lead 
to the formation of new patterns and encounters.

Pierre Forssell - Designer and silversmith
Pierre Forssell was a well-known designer at Skultuna 
Messingsbruk for over 30 years. His typically modernist 
design contributed to regenerating the company’s image. 
This winter we exhibit some of Pierre Forssells characteristic 
saucepans, vases, sconces and candlesticks. 

IC-98 Abendland (Hours, Years, Aeons)
The Finnish artist duo IC-98 consists of Visa Suonpää and 
Patrik Söderlund. Their video work Abendland (Hours, Years, 
Aeons) was bought for the Västerås konstmuseum collection 
in 2016. It was first exhibited as Finland’s contribution at the 
Venice Biennale in 2015.

Winners and Losers in Swedish Nature
Our animal world is changing all the time. 34 of Sweden’s 
foremost nature photographers depict which species 
are increasing, and which are decreasing. Sometimes it 
depends on us, sometimes on the factors that we do not 
control or even know about. A photo exhibition produced in 
collaboration between Photographers/N and the Swedish 
Museum of Natural History.

Eva Koch – That Dream of Peace
The Danish artist Eva Koch is one of Scandinavia’s leading 
video artists. A recurrent theme in many of her works is the 
anonymous individual’s memories and experiences seen 
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from a perspective that is common to many of us. The 
central work of the exhibition – That Dream of Peace – 
makes us think about what the dream means and what 
has happened to it. The exhibition has the support of the 
Danish Agency for Culture and Palaces. 

Theatre History Was Made Here 
A commemorative exhibition of a pioneering play about 
the Norberg Strike (1891-92). The play was premièred 
at the Klackberg iron mine in 1977. The exhibition is a 
collaboration between numerous local organizations 
including the municipal theatre, local council, county 
museum and other bodies. 

At home in Sweden 
The idea of a ‘Swedish Welfare State’ became a feature of 
Swedish life in the mid 20th century. Everyone was to live 
in comfort in a well-designed home. This exhibition includes 
135 photographs from the Nordic Museum’s collections, 
all by well-known photographers of the period. The focus 
of the exhibition is on architectural ideals from the birth 
of Sweden’s welfare state in the years 1930-1960. Come 
and enjoy a moment’s thought-provoking nostalgia.

For Fashion’s Sake 
For Fashioń s Sake looks at the boundaries as well as 
the absence of boundaries between fashion and art. 
The exhibition consists of items by thirteen young Nordic 
designers. In their work as fashion designers they confront 
issues like globalization and ecological and social 
sustainability, as well as the possibilities of the human body. 
The exhibition is produced by Finland’s Espoo Museum of 
Modern Art with support from the Swedish-Finnish Cultural 
Foundation.

DRESSED
Everyday outfits, evening dress, dressed, dressed up, 
undressed or disguised. Dressed shows portraits and 
sculpture from the museum collections in which dress plays 
an important part.

7.4 2018 
– 6.5 2018

21.4 2018 
– 19.8 2018

2.6 2018 
– 26.8 2018

9.6 2018 
– 26.8 2018



26  |  KARLSGATAN 2

5

67

8

Översiktsbild entréplan

På entréplan hittar du museernas utställningssalar samt butik,  
kafé och hörsal.

På övre plan finns Pedagogen och Faktarum med arkiv och bibliotek.
Det finns en hiss mellan våningsplanen och toaletter på båda  
våningarna.

Tillgänglighet
Entrédörrarna öppnas automatiskt och inne i huset finns inga  
hindrande trösklar. Ledstråk finns i både inne- och utemiljön. Här finns 
hiss, skötbord, handikappanpassade toaletter, kontrastmarkeringar i 
alla publika utrymmen, fasta och mobila hörselslingor samt skyltar med 
kontraster, taktila texter och piktogram. Det går även att låna rullstol. 
Texter om utställningarna finns oftast även på svenska, engelska, finska 
och lättläst. Vi erbjuder även syntolkade visningar.

13 11

12

10

Husguide
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VÄSTMANLANDS LÄNS 

MUSEUM

VÄSTERÅS 

KONSTMUSEUM

WC

ENTRÉ

ENTRÉ

Nödutgångslarm larmar akustiskt, visuellt och med talat meddelande. 

Gratis trådlös internetuppkoppling finns i hela huset.

I utställningshallarna är det inte tillåtet att äta eller dricka.

Ledarhundar/servicehundar är tillåtna.

Bokade biljetter hämtas ut i Informationen på Karlsgatan 2 senast  
30 minuter innan programmet börjar.

Parkering
Parkeringsplatser finns i Punkts parkeringshus, Skrapans parkeringshus, 
Östermalms parkeringshus, på ASEA-torget och vid Västerås 
Centralstation. Två handikapparkeringar finns utanför huvudentrén på 
Karlsgatan 2.

9 8
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VÄSTERÅS 

KONSTMUSEUM

2 3

4 5 6

Entré, information, butik, kafé, garderob och toaletter1

Hörsal2

Konstlabbet3

Utställningssalar Västmanlands läns museum7 13-

Utställningssalar Västerås konstmuseum4 6-

KARTA



29  |  KARLSGATAN 2

1

Sö
dra Ring

vä
gen

Karlsgatan 

Stora gatan

P

P

P

P

P

2

3

4

7

5

6

7

Hitta hit

1

2

3

4

5

6

7

P

Karlsgatan 2
Västerås Bussterminal
Västerås Centralstation
Västerås Konserthus
Aros Congress Center
Skrapan
Punkt & Gallerian
Parkering



VÄSTERÅS KONSTMUSEUM OCH VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUM

Fri entré
Fri entré, med undantag för vissa program.

Öppettider
Måndag stängt 

Tisdag, torsdag, fredag kl 10 - 17
Onsdag kl 10 - 20

Lördag - söndag kl 12- 16

Sommaröppet 15.6-15.8
Måndag-fredag kl 10-16
Lördag-söndag kl 12-16

Faktarummets öppettider
Tisdag - fredag kl 10 - 16
Lunchstängt kl 12- 12.30

Öppettider under helgdagar kan variera. 
Besök www.karlsgatan2.se för mer information. 

Kontakt
Information, butik, bokning av lokaler samt biljetter 

Tfn 021-39 32 22

E-post
karlsgatan2@regionvastmanland.se

Besöksadress
Karlsgatan 2, 722 14 Västerås

Hemsida
www.karlsgatan2.se


